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El breu balanç de 2005 que
publiquem en aquest número del
butlletí indica que aquesta nova
etapa de Cooperativa 70, iniciada
l’any 2003, està ja consolidant els
seus fonaments.

És bàsic valorar que la major part
dels socis troben en la Cooperativa
algun element, dins la variada i
creixent oferta, que l’interessa i el
satisfà. Així ho indiquen les bboonneess
xxiiffrreess  ddee  ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  lleess  aaccttiivviittaattss
del Local Social i el ritme ascendent
en l’aprofitament dels serveis i
avantatges que ofereix la cooperati-
va. Ara cal continuar aprofundint
en les línies de treball que han
tingut bona acollida i continuar
incorporant nous elements de
servei al soci.

Un altre element a valorar és el
manteniment d’un bboonn  rriittmmee  ddee
nnoovveess  aalltteess  aa  llaa  nnoossttrraa  mmaassssaa  ssoocciiaall..
Això indica que estem interpretant
bé les demandes socials i aprofitant
les oportunitats que detectem.

Tot plegat, però, requereix una
bona planificació estratègica a mig
termini: marcar uns objectius ade-
quats i articular les mesures opor-
tunes per a assolir-los.

UUnn  pprroojjeeccttee  qquuee  
eess  ccoonnssoolliiddaa

Parlarem 
amb...

Carles Capdevila
Antoni Farrés
Raimon Obiols



BALANÇ DE 
L’ANY 2005

Per a comprovar l’evolució de la cooperativa, a pri-
mers d’aquest any 2006 s’ha avaluat el grau de
compliment dels objectius assenyalats per al 2005 i
els anys posteriors i aprovats en la corresponent
Assemblea.

L’avaluació del grau d’acompliment d’aquestes prio-
ritats s’ha fet a partir de ll’’eessttaabblliimmeenntt  dd’’iinnddiiccaaddoorrss
oobbjjeeccttiiuuss, de dades concretes significatives que, una
vegada interpretades, ens poden permetre extreure
conclusions i corregir desviacions.

Per a la millor divulgació de l’evolució de la
Cooperativa, publiquem en aquest butlletí les princi-
pals dades i conclusions d’aquest balanç 2005,
rreesseerrvvaanntt,,  ppeerròò,,  aaqquueellllss  ccoonnttiinngguuttss  qquuee  ccoorrrreessppoonn
ttrraaccttaarr  eenn  pprriimmeerr  lllloocc  aa  ll’’AAsssseemmbblleeaa,,  iinnffoorrmmaacciióó  qquuee
rreesseerrvvaarreemm  ppeerr  rreessppeeccttee  aall  mmààxxiimm  òòrrggaann  ddee  ggoovveerrnn
ddee  llaa  CCooooppeerraattiivvaa  ii  aallss  ssoocciiss  qquuee  hhii  aassssiissttiirraann..  

PPrriioorriittaattss  eessttaabblleerrtteess  ppeerr  aa  ll’’aannyy  22000055

11.. PPaarrttiicciippaacciióó,,  iinnccrreemmeenntt  ii  rreejjoovveenniimmeenntt  ddee  llaa  mmaassssaa  ssoocciiaall..

22.. MMééss  aavvaannttaattggeess  aall  ccoonnssuumm  ppeellss  ssoocciiss..
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La consolidació
d’una nova etapa

PPrriimmeerr  aannyy  ccoommpplleett  ddeell  LLooccaall SSoocciiaall..

També cal destacar que el 2005 és el més indicatiu
del nivell de consolidació de la nova etapa perquè és
el primer en què hem comptat amb el Local Social
en marxa durant tots els seus mesos des que el
novembre de 2003, l’Assemblea aprovava el desen-
volupament d’una nova etapa de la Cooperativa. No
en va, el Local Social és el principal dels nostres ins-
truments.

Les prioritats, globalment considerades, es poden
resumir en la necessitat que la major quantitat pos-
sible de socis trobi almenys algun motiu de satisfac-
ció en tota la gamma d’activitats i avantatges que
ofereix la Cooperativa.

Partim d’una massa social molt àmplia i heterogènia,
constituïda a partir d’una activitat que ja no portem
a terme. Per tant, és difícil pensar que totes les acti-
vitats siguin de l’interès de tots els socis, però sí que
s’ha d’intentar que tots els socis trobin alguna acti-
vitat del seu gust o algun avantatge que li resulti
interessant.

Per tant, seguim un criteri de ddiivveerrssiiffiiccaacciióó de les
propostes, de multiplicació de les línies de treball,
per tal que ens assegurem que oferim uunn  vveennttaallll  ddee
ppoossssiibbiilliittaattss  ttaann  aammppllii  ii  ttaann  ddiivveerrss  qquuee  ttoottss  ii  ccaaddaass--
ccuunn  ddeellss  ssoocciiss  ttrroobbiinn  eenn  llaa  CCooooppeerraattiivvaa  aallgguunnaa  ccoossaa
qquuee  eellss  iinntteerreessssii..

Com veureu, l’avaluació dels resultats de l’any 2005
és força satisfactòria, indica un grau prou elevat de
compliment dels obectius i promet una projecció
favorable d’un projecte ja molt consolidat.



COOPERATIVA 70. BALANÇ 2005 

Participació en les activitats i altes de nous socis

Una de les prioritats immediates de la Cooperativa ha
estat continuar amb la bona dinàmica de participació
dels socis en les activitats que es desenvolupen al Local
Social i atraure noves altes, especialment en eell  sseeggmmeenntt
ddee  lleess  ffaammíílliieess  jjoovveess..

A tal efecte, s’ha intentat mantenir l’atractiu de les acti-
vitats, i, en segon lloc, programar una oferta capaç d’a-
traure públic de totes les edats, i fomentar l’assistència
en família al local amb la coincidència de propostes per
al públic infantil amb activitats adreçades al públic
adult.

Pel que fa a ll’’iinnccrreemmeenntt  ddee  llaa  mmaassssaa  ssoocciiaall,  l’alta de
nous socis, les dades resulten igualment satisfactòries.
Durant l’any 2005 s’han donat d’alta 214 socis nous,
amb un increment del 22% respecte a les altes de l’any
anterior. Els socis beneficiaris registrats sumen 452, de
manera que, des que es va instituir el carnet per a
aquesta figura, ja se n’han expedit 1.075.

Els socis que es donaven d’alta durant l’any 2004 pre-
sentaven una mitjana d’edat de 54,10 anys, i eellss  nnoouuss

ssoocciiss  ddee  ll’’aannyy  22000055  tteenneenn  uunnaa  mmiittjjaannaa  dd’’eeddaatt  ddee  4466,,6600
aannyyss..  Estem parlant, doncs, en molts casos, de famílies
amb fills, fet de fonamental importància per a equilibrar
la composició de la massa social i també per a la conti-
nuïtat de la Cooperativa en les futures dècades.

Participació en les activitats lúdiques, culturals i formatives

EEnn  ttoottaall,,  hhaann  ppaarrttiicciippaatt  eenn  lleess  aaccttiivviittaattss  ddee  llaa  CCooooppeerraattiivvaa  ggaaiirreebbéé  22..770000  ppeerrssoonneess,,  
uunnaa  xxiiffrraa  pprroouu  eelleevvaaddaa  qquuee  eennss  iinnddiiccaa  uunnaa  bboonnaa  aaccoolllliiddaa  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  pprrooggrraammaaddeess..

Altes de socis, per anys



COOPERATIVA 70. BALANÇ 2005 

Compres col·lectives i avantatges al consum

Dins els avantatges que els socis de la Cooperativa com-
partim en l’adquisició o contractació de determinats béns i
serveis, el fet més significatiu és la creació de les compres
col·lectives, a banda de l’establiment de convenis amb tres
empreses més.

Aquesta nova activitat de la Cooperativa consisteix en reu-
nir la demanda de la major quantitat possible de socis d’un
determinat producte per a obtenir-lo en les millors condi-
cions possible per tal d’oferir-lo amb forts descomptes.

Per vendes, el producte que més destcaca és l’oli, amb 624
garrafes de 5 litres venudes, és a dir, un total de 3.120 litres.
El descodificador de TDT, al seu torn, destaca pel fort des-
compte, perquè el seu preu de PVP és de 175 euros i el
podem oferir als socis per només 65 euros. En només dos
mesos se n’han venut 65 unitats.

Pel que fa als avantatges procedents de convenis amb
tercers, el que més destaca és el fort increment dels
consums de gasoil de calefacció. L’any 2005 es van tra-
mitar un total de 595 comandes de gasoil (un incre-
ment del 56% respecte a l’any passat) per un total de
més de 590.000 litres (un 46,7% més que l’any passat).
LL’’eessttaallvvii  mmiigg  hhaa  eessttaatt  ddee  2200  eeuurrooss  ppeerr  ccoommaannddaa, i l’es-
talvi cooperatiu total el calculem sobre els 18.000
euros.

Compres col·lectives iniciades l’any 2005

OOllii  DD..OO..  LLeess  GGaarrrriigguueess

VViinnss  DD..OO..

AAlliimmeennttaacciióó  ddee  CCoommeerrçç  JJuusstt

VViinnss  ddee  ttaauullaa

AArrtteessaanniiaa  ddee  CCoommeerrçç  JJuusstt

DDeessccooddiiffiiccaaddoorr  TTeelleevviissiióó
DDiiggiittaall  TTeerrrreessttrree

Litres de gasoil per anys



COOPERATIVA 70. BALANÇ 2005 

Consum responsable i foment dels valors cívics

Per una banda, la programació del local social inclou tot un
seguit de cursos, tallers i xerrades orientats  a ddoonnaarr  iinnffoorr--
mmaacciióó  ii  ffoorrmmaacciióó  eenn  tteemmeess  ddee  ccoonnssuumm. Estem parlant de
més d’una qquuiinnzzeennaa  dd’’aaccttiivviittaattss, que han abastat temes
com la dietètica i la cuina, la telefonia, el cànon de l’aigua,
coneixement de productes d’alimentació, el comerç just o
la jardineria.

El butlletí, a més, ha inclòs en cadascun dels seus números
informació sobre temes de consum., que ja heu pogut anar
seguint en cada aparició del butlletí.

SS’’hhaa  ppoossaatt  eenn  mmaarrxxaa  eell  SSeerrvveeii  dd’’AAtteenncciióó  aall  CCoonnssuummiiddoorr,,
orientat als socis que necessitin assessorament en matèria
de consum o bé tramitar alguna queixa. Per a inicar aques-
ta activitat una persona de la Cooperativa ha seguit un curs
de formació específic a l’Escola Catalana del Consum.

També hem tingut una participació destacada en el
Congrés del Món Rural, amb la coorganització d’un dels
grups de treball i l’aportació d’una ccoommuunniiccaacciióó  qquuee  pprroo--
ppoossaa  vviieess  dd’’aapprrooxxiimmaacciióó  eennttrree  ccoonnssuummiiddoorrss  ii  pprroodduuccttoorrss
aaggrraarriiss  ccaattaallaannss..

EEssppoorrtt  ii  cciiccllee  ddee  xxeerrrraaddeess

El foment dels valors cívics s’ha concretat en tot un seguit
d’accions al voltant de l’esport i l’esportivitat com a escola
de ciutadans. 

Per una banda, llaa  CCooooppeerraattiivvaa  hhaa  ccoonnttrriibbuuïïtt  ddeecciissiivvaa--
mmeenntt  aa  qquuee  CCaallddeess  hhaaggii  eessttaatt  ttrriiaaddaa  mmuunniicciippii--ppiilloott  ddeell
PPllaa  EExxppeerriimmeennttaall  EEssppoorrtt  aa  ll’’EEssccoollaa, una iniciativa impul-
sada per la Secretaria General de l’Esport i el
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya. La condició de municipi-pilot implica que
tots els centres docents de la vila estan adscrits en
aquest Pla Experimental, coordinats per l’Ajuntament i
el Consell Esportiu Comarcal.

Paral·lelament, llaa  CCooooppeerraattiivvaa  hhaa  iinniicciiaatt  eell  PPllaa  dd’’AAcccciioonnss
““BBoonnss  eessppoorrttiisstteess,,  bbeenn  eedduuccaattss””,, que coordina els
esforços de cinc clubs esportius de Caldes i Sant Feliu
per a sistematitzar la seva funció educativa i fer de l’es-
portivitat i el fairplay valors assumits per tots els seus
estaments: esportistes, tècnics, directius i seguidors.

Per a complementar aquestes activitats, el mes de
novembre vam comptar amb la presència ddee  llaa
FFuunnddaacciióó  FFCC  BBaarrcceelloonnaa representada pel seu director,
Jordi Penas, i l’Enric Masip, exjugador d’handbol. En un
taller que va ser seguit per tots els escolars de 6è de

primària de Caldes, van explicar els valors que han d’a-
companyar un bon esportista, com  la humilitat, la com-
panyonia, el respecte, l’amistat o l’esforç.

LL’’aallttrree  ggrraann  eeiixx  dd’’aaccttuuaacciióó  eenn  ll’’ààmmbbiitt  ddee  llaa  pprroommoocciióó  ddeellss
vvaalloorrss  ccíívviiccss ha estat l’inici del cicle de xerrades “Avui par-
lem amb...”, en el que hem comptat amb personalitats
molt destacades de diversos àmbits d’activitat.



COOPERATIVA 70. NOTÍCIES

Responsabilitat social
Programa europeu RSE.COOP

RReeccoorrddeemm  aallss  ssoocciiss  qquuee  eess  vvaann  ddoonnaarr  dd’’aallttaa  eenn  eell  ppeerrííooddee  eenn  qquuèè  ll’’aappoorrttaacciióó  aall  ccaappiittaall  ssoocciiaall  eerraa  dd’’11  eeuurroo,,  ii
qquuee  eennccaarraa  nnoo  hhaann  rreegguullaarriittzzaatt  llaa  sseevvaa  ssiittuuaacciióó,,  qquuee  ééss  nneecceessssaarrii  qquuee  aabbaannss    dd’’aaccaabbaarr  eell  mmeess  ddee    mmaaiigg    ddee
22000066  aappoorrttiinn    1177    eeuurrooss    mmééss    ppeerr    aa    ccoommpplleettaarr    llaa    sseevvaa  aappoorrttaacciióó  iinniicciiaall..  

LL’’AAsssseemmbblleeaa  ddee  nnoovveemmbbrree  ddee  22000033  vvaa  aaddaappttaarr  eellss  EEssttaattuuttss  aa  llaa  nnoovvaa  lllleeii..  EEnn  vviirrttuutt  dd’’aaqquueessttaa  mmooddiiffiiccaacciióó,,  ll’’aa--
ppoorrttaacciióó  iinniicciiaall  aall  ccaappiittaall  ssoocciiaall,,  qquuee  ssee  ssaattiissffàà  eenn  eell  mmoommeenntt  ddee  ddoonnaarr--ssee  dd’’aallttaa,,  ttoorrnnaavvaa  aa  sseerr  ddee  1188  eeuurrooss,,
ddeesspprrééss  dd’’uunn  ppeerrííooddee  eenn  qquuèè  ss’’hhaavviiaa  rreebbaaiixxaatt  aa  uunn  eeuurroo  ppeerr  qqüüeessttiioonnss  lleeggaallss..  LL''aarrttiiccllee  3333  ddeellss  EEssttaattuuttss  ffiixxaa  eell
tteerrmmiinnii  qquuee  eellss  ssoocciiss  aaffeeccttaattss  ddiissppoosseenn  ppeerr  aa  nnoorrmmaalliittzzaarr  llaa  sseevvaa  ssiittuuaacciióó  eenn  ddooss  aannyyss  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  pprriimmeerraa
nnoottiiffiiccaacciióó..  AAqquueessttaa  nnoottiiffiiccaacciióó  eess  vvaa  pprroodduuiirr  eell  mmaaiigg  ddee  22000044,,  ii  ppeerr  aaiixxòò  eell  tteerrmmiinnii  eexxppiirraa  eell  mmaaiigg  ddee  22000066,,
ddaattaa  eenn  qquuee  eess  pprroocceeddiirràà  aa  ssuussppeennddrree  ddee  ddrreettss  ssoocciiaallss  ii  eeccoonnòòmmiiccss  ii  ss’’oobbrriirràà  eexxppeeddiieenntt  dd’’eexxppuullssiióó  aa  ttoottss
aaqquueellllss  qquuee  nnoo  hhoo  hhaaggiinn  ffeett..

AVÍS IMPORTANT

CCooooppeerraattiivvaa  7700  ss’’hhaa  aaddhheerriitt  aall  pprrooggrraammaa  eeuurrooppeeuu
““RRSSEE..CCOOOOPP”” qquuee  ttéé  ccoomm  aa  oobbjjeeccttiiuu  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee
pprrooggrraammeess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ssoocciiaall  aa  lleess  eemmpprreesseess  ccooooppee--
rraattiivveess..

La Cooperativa ja ha superat la fase de diagnòstic i ha ela-
borat el seu Pla d’Actuacions. Aquests treballs s’articulen en
tres grans vectors o eixos generals: el vector econòmic, el
vector ambiental i el vector social.

EEll  vveeccttoorr  eeccoonnòòmmiicc inclou mesures de formació del perso-
nal en matèria de gestió d’empreses de l’economia social i
la definició d’un Pla Estratègic de la Cooperativa.

Pel que fa al vveeccttoorr  aammbbiieennttaall,,  el més destacat és el control,
la quantificació i l’elaboració de registres de generació de

residus, de consums d’aigua i energia en les nostres
instal·lacions i de  consums derivats de desplaçaments.
També inclou la realització de campanyes informatives i
accions formatives relacionades amb el medi ambient en la
nostra tasca habitual de foment del consum responsable.

EEll  vveeccttoorr  ssoocciiaall  contempla aspectes com la conciliació entre
el treball i la família, la igualtat de gèneres, la participació
dels socis o els criteris de selecció de proveïdors entre altres
àmbits.

Després de finalitzat aquest programa, la nostra
Cooperativa serà més eficient, haurà reduït l’impacte
ambiental de la seva activitat i operarà amb criteris social-
ment avançats. A més, el programa inclou l’’oobbtteenncciióó  dd’’uunn
ddiissttiinnttiiuu  aammbb  rreeccoonneeiixxeemmeenntt  eeuurrooppeeuu  qquuee  aavvaallaarràà  llaa  nnoossttrraa
ccoonnddiicciióó  dd’’eemmpprreessaa  ssoocciiaallmmeenntt  rreessppoonnssaabbllee..

Cada  vegada són més les empreses que revisen tots els
seus processos i actuacions per a detectar opcions de millo-
ra i aplicar correccions per a obtenir una operativa general
sensible a les necessitats socials i a determinats valors que
influeixen en el millor benestar de les persones i una con-
vivència social més rica. 

Les Cooperatives, per la seva mateixa naturalesa d’empre-
ses de l’economia social, no podiem quedar al marge
d’aquesta tendència.
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El nostre nou WEB
Una nova eina de comunicació

En aquest primer trimestre de 2006 s’ha culminat el dis-
seny i posada en marxa del nostre lloc WEB, una eina
de comunicació de primera importància per a una orga-
nització com la nostra.

EEnnddiinnss  ii  eennffoorraa

El nostre lloc WEB és útil tant per a millorar la comuni-
cació amb els socis com per a donar-nos a conèixer
millor i divulgar les nostres activitats i els nostres valors
a l’entorn social.

En permanent actualització, el nostre lloc WEB és un
recordatori de les diferents activitats programades, l’ín-
dex de tots els avantatges a què tenen dret els nostres
socis i uunn  nnoouu  vveehhiiccllee  ppeerrqquuèè  eellss  ssoocciiss  eess  ppuugguuii  aaddrreeççaarr
a l’administració, la direcció general i el Consell Rector
de la Cooperativa.

Gradualment, dins un termini d’entre un i dos anys,
s’aniran introduïnt millores que permetran incrementar
el nivell de personalització de l’atenció al soci a través
del WEB i també anar incorporant la possibilitat de rea-
litzar determinades gestions en línia, com les comandes
de gasoil, altes de socis beneficiaris i sol·licituds de car-
nets o reserves de places per a cursos i tallers.

Pel que fa a la comunicació exterior, el WEB s’orienta a
que qualsevol persona, per poca informació que tingui
de nosaltres, es pugui endur una idea prou ajustada
dels nostres valors i activitats. En breu encetarem una
campanya de divulgació de les activitats de la
Cooperativa que tindrà com a eix de suport el nostre
lloc WEB i s’adreçarà a associacions, entitats, cooperati-
ves, persones i administracions relacionades amb el
consum responsable, la difusió dels valors cívics o l’eco-
nomia social.

www.cooperativa70.coop
VVeeiieemm--nnooss  aa



PROGRAMACIÓ 
ABRIL - JUNY 2006

Davant l’ordinador

Curs d’iniciació a l’ús de l’ordinador personal

Si no has tocat mai un ordinador, t’ajudarem a iniciar-te en l’ús de l’ordinador
personal. Des del principi, al teu ritme, a l’abast de tots. (Curs de 20 hores)

DDeell  33  ddee  mmaaiigg  aall  55  ddee  jjuulliiooll
EEllss  ddiimmeeccrreess,,  ddee  66  aa  88  ddeell  vveesspprree

9900  eeuurrooss

Power Point

Aprèn a fer servir aquesta potent eina de presentació de projectes, de
comunicació d’idees. (Curs de 10 hores)

DDeell  22  aall  3300  ddee  mmaaiigg  
EEllss  ddiimmaarrttss,,  ddee  66  aa  88  ddeell  vveesspprree

PPrreeuu::  5500  eeuurrooss

Aprendre en el lleure

Curs de retoc de fotografies digitals  amb PHOTOSHOP 
Aprèn les tècniques que et permetran millorar les teves fotografies digitals i les eines que t’ofereix el
programa de retoc fotogràfic més emprat pels professionals. 

El photoshop et permet un control exhaustiu de les variables que poden millorar significativament una
fotografia, l’exposició,
el to i la saturació, el
contrast o la nitidesa de
la imatge. També pots
donar via lliure a la teva
creativitat amb una
àmplia gamma de filtres
i ajustos fins a aconsguir
la imatge desitjada.
(Curs de 15 hores).

DDeell  88  ddee  mmaaiigg  aall  1100  ddee  jjuulliiooll
EEllss  ddiilllluunnss  ddee  77  aa  22//44  ddee  99  ddeell

vveesspprree
PPrreeuu::  8800  EEUURROOSS
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T’agrada dibuixar?

Curs d’iniciació al dibuix de còmic

Curs de Patchwork
Amb quatre retalls sobrants d’altres peces i una mica d’imaginació, podràs fer fantàs-
tiques peces de patchwork. Cobrellits, coixins, objectes de decoració... Un ampli ventall
de possibilitats per a la teva creativitat. (Curs de 30 hores)

DDeell  1188  dd’’aabbrriill  aall  2200  ddee  jjuunnyy
EEllss  ddiimmaarrttss  ddee  55  aa  88  ddeell  vveesspprree  

PPrreeuu::  8888  EEUURROOSS

Manualitats

Aquest d’aquí al costat és en Bié vist i dibuixat per ell mateix.

És un dibuixant professional especialitzat en còmic, ha publicat en
alguna de les més importants publicacions catalanes i espanyoles i ééss
pprrooffeessssoorr  dd’’uunnaa  ddee  lleess  eessccoolleess  ddee  ccòòmmiicc  aammbb  mmééss  pprreessttiiggii  ddee
BBaarrcceelloonnaa.. Ara, si voleu, ell serà també el vostre professor en aquest
curset de còmic que hem programat.

No us faci por el vostre nivell. Podeu venir tant els no iniciats com els
que ja teniu alguna noció. A més, aquest curs és adequat per a ppeerr--
ssoonneess  ddee  qquuaallsseevvooll  eeddaatt  aa  ppaarrttiirr  ddeellss  1100  aannyyss..

DDeell  55  aall  1199  ddee  jjuunnyy
EEllss  ddiimmaarrttss  ddee  66  aa  88  ddeell  vveesspprree  

PPrreeuu::  5500  EEUURROOSS

Excursió a Girona
Exposició de les flors

Sortirem de l’estació d’autobusos i anirem cap a Girona. VViissiittaarreemm  aaqquueessttaa
cciiuuttaatt  hhiissttòòrriiccaa  dduurraanntt  eellss  ddiieess  qquuee  eellss  sseeuuss  mmoonnuummeennttss  eessttaann  gguuaarrnniittss  aammbb
oorrnnaammeennttaacciioonnss  fflloorraallss..  

Anirem fins a Sant Hilari de Sacalm, on dinarem el següent menu: eennttrree--
mmeessooss  vvaarriiaattss,,  aarrrròòss  ddee  mmuunnttaannyyaa,,  eessttooffaatt  ddee  vveeddeellllaa  ddee  GGiirroonnaa,,  ppoossttrree,,  ppaa,,
vvii,,  ccaavvaa,,  ccaafféé  ii  ggootteess..  

Després de dinar anirem a Sta. Coloma de Farners a on visitarem una fàbri-
ca de galetes abans d'emprendre la tornada cap a Caldes de Montbui.

SSoorrttiiddaa  eell  ddiimmeeccrreess  1177    ddee  mmaaiigg  aa  22//44  ddee  99  ddeell  mmaattíí  ddee  ll’’eessttaacciióó  dd’’aauuttoobbuussooss
PPrreeuu:: 3311  eeuurrooss

EEll  pprreeuu  iinncclloouu  ddiinnaarr,,  ttrraannssppoorrtt  ii  vviisstteess..
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Parlem de salut

Una medicina ancestral de plena actualitat

CCoomm  eennss  gguuaarreeiixx  ll’’aaccuuppuunnttuurraa

Xerrada sobre aquesta antiga medicina ancestral
xinesa a càrrec del DDrr..  CCaarrlleess  MMoonnssóó, metge
especialista en medicina interna  i membre de la
Societat Catalana d’Acupuntors.

DDiijjoouuss  44  ddee  mmaaiigg
AA  lleess  77  ddee  llaa  ttaarrddaa

EEnnttrraaddaa  lllliiuurree

EEnn  ccooll··llaabboorraacciióó  aammbb::

Tractaments en petites dosis

LLeess  aapplliiccaacciioonnss  ddee  ll’’hhoommeeooppaattiiaa

Una de les denominades medicines alternatives que
cada vegada està més estesa. Xerrada a càrrec de la
Dra. Susanna Bech, Llicenciada en medicina i pedia-
tria i especialitzada en homeopatia.

DDiijjoouuss  1111  ddee  mmaaiigg
AA  lleess  77  ddee  llaa  ttaarrddaa

EEnnttrraaddaa  lllliiuurree

EEnn  ccooll··llaabboorraacciióó  aammbb::

Potser és la petita empenta que necessites

TTaalllleerr  ddee  ssuuppoorrtt  ppeerr  aa  ddeeiixxaarr  ddee  ffuummaarr

Psicòlegs especialitzats en addiccions ens pro-
posen 4 sessions per a deixar de fumar. La nos-
tra força de voluntat continua essent fonamen-
tal, però sempre és més fàcil si ens ajuden i ens
ajudem els uns als altres en aquests grups de
suport. MMèèttooddee  rriiggoorroossaammeenntt  ccoonnttrraassttaatt..

DDiimmeeccrreess  33,,  1100,,  1177  ii  2244  ddee  mmaaiigg
DDee  22//44  ddee  77  ddeell  vveesspprree  aa  22//44  ddee  99  ddee  llaa  nniitt

PPrreeuu:: 110000  eeuurrooss
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Avui parlem amb...

CCaarrlleess  CCaappddeevviillaa
Director d’AAllgguunnaa  PPrreegguunnttaa  MMééss??

AAnnttoonnii FFaarrrrééss
Exalcalde de Sabadell

RRaaiimmoonn  OObbiioollss
Eurodiputat

Humor agut, intel·ligent i crític. Aquesta
és la millor definició pel contingut de
l’espai radiofònic de Catalunya Ràdio
AAllgguunnaa  pprreegguunnttaa  mmééss??  que dirigeix el
nostre convidat.

Carles Capdevila ens explicarà com el
sentit de l’humor pot ser l’eina d’anà-
lisi i també de denúncia de falsedats
interessades, argumentacions deli-
rants, sectarismes obtusos i altres mal-
vestats que empudeguen la vida
pública.

DDiilllluunnss,,  2244  dd’’aabbrriill
AA  lleess  88  ddeell  vveesspprree

EEnnttrraaddaa  lllliiuurree

““EEll  sseennttiitt  ccrrííttiicc  ii  
eell  sseennttiitt  ddee  ll’’hhuummoorr””..  

““LLaa  nneecceessssààrriiaa  rreeggeenneerraacciióó
ddee  llaa  vviiddaa  ppoollííttiiccaa””

L’ètica i la política. Aquest és l’àm-
bit en què el nostre convidat vol
situar la nostra xerrada del mes de
maig.

La pèrdua de prestigi social dels
polítics, el distanciament dels ciuta-
dans respecte a l’activitat pública és
el preàmbul d’una societat indivi-
dualista, acrítica i sense formació
política, vulnerable a discursos sim-
plistes sovint preludi de situacions
d’autoritarisme.

DDiilllluunnss,,  2222  ddee  mmaaiigg
AA  lleess  88  ddeell  vveesspprree

EEnnttrraaddaa  lllliiuurree

A la mort del dictador, Raimon Obiols
va participar activament en la transició
a la democràcia i en la recuperació de
les nostres institucions. Ara també viu
directament el procés constitutiu
europeu.

Serà, doncs, un privilegi que ens expo-
si el seu punt de vista respecte a la
importància d’una societat amb els
valors cívics ben arrelats per a sostenir
un règim democràtic de qualitat i el
funcionament de les institucions.

DDiivveennddrreess,,  22  ddee  jjuunnyy
AA  lleess  88  ddeell  vveesspprree

EEnnttrraaddaa  lllliiuurree

““CCiiuuttaaddaanniiaa  rreessppoonnssaabbllee  ii
qquuaalliittaatt  ddeemmooccrrààttiiccaa””

Els membres de la unitat familiar del soci tenen la condició de socis beneficiaris de l'activitat cooperativitzada.
S'entén per unitat familiar la composta per aquest i el seu cònjuge o convivent amb relació anàloga, els descen-
dents i ascendents comuns i els de qualsevol d'ambdós que convisquin amb el soci.

Et cal
el carnet de soci beneficiari
Si encara no el tens, vine al Local Social i demana’l
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Els socis exposen art

EExxppoossiicciióó  ddee  ppiinnttuurraa
““AARRCCHHÉÉ  OO  PPOOSSSSIIBBLLEESS  PPRRIINNCCIIPPIISS””

OObbrreess  ddee  MMaarriiaa  FFllaaqquuéé

IInnaauugguurraacciióó  eell  ddiiaa  2211  dd’’aabbrriill  aa  lleess  88  ddeell  vveesspprree  
EExxppoossiicciióó  ffiinnss  eell  1144  ddee  mmaaiigg

Entrada lliure

EExxppoossiicciióó  ddee  ppiinnttuurraa
““AAPPOOCCAALLIIPPSSII””

OObbrreess  ddee  XXaavviieerr  MMoolliinnaa  ii  VViicceennçç  FFeerrrreerreess  

IInnaauugguurraacciióó  eell  ddiiaa  1199  ddee  mmaaiigg  aa  lleess  88  ddeell  vveesspprree  
EExxppoossiicciióó  ffiinnss  eell  1111  ddee  jjuunnyy

Entrada lliure

EExxppoossiicciióó  ddee  ppiinnttuurraa  ii  eessccuullttuurraa
OObbrreess  ddee  CCrriissttiinnaa  LLoozzaannoo  ii  SSaarraa  MMuuññoozz

IInnaauugguurraacciióó  eell  ddiiaa  1166  ddee  jjuunnyy  aa  lleess  88  ddeell  vveesspprree  
EExxppoossiicciióó  ffiinnss  eell  99  ddee  jjuulliiooll

Entrada lliure

EExxppoossiicciióó  ddee  mmaaqquueetteess
OObbrreess  ddee  MMaanneell  CChheeccaa

DDeell  1122  ddee  mmaaiigg  aall  44  ddee  jjuunnyy

Entrada lliure



DDiilllluunnss,,  2233  ddee  ggeenneerr

““CCoommpprroommííss  ccíívviicc  ii  ccoommpprroommííss  ppoollííttiicc    
((llaa  ssoocciieettaatt  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt))..””

JJoorrddii  PPuujjooll

DDiijjoouuss,,  2233  ddee  ffeebbrreerr

““EEll  2233--FF,,
2255  aannyyss  ddeesspprrééss””

GGaabbrriieell  CCaarrddoonnaa

VALORS CÍVICS 

Ja hem parlat amb...
Dins el nostre cicle Avui parlem amb... hem conegut els 

plantejaments de Jordi Pujol sobre el que ell denomina la societat de la respons-
abilitat, i hem conegut de prop les interioritats de l’intent del cop d’estat del 23 de

febrer de 1981 gràcies a Gabriel Cardona, historiador i exmilitar.

Des que va deixar la presidència de la Generalitat, el
Molt Honorable senyor Jordi Pujol dedica gran part de
la seva activitat al voltant del que el denomina "IVA":
Idees, Valors i Autoestima. En la seva intervenció, va
apel·lar al sentit de la ciutadania activa, dels valors
cívics, com a via per a una societat de persones respon-
sables i compromeses amb el progrés social, econòmic
i polític del país. 

Ens va parlar de responsabilitat, esforç, implicació
social, voluntat i prioritat pel bé comú com a valors que
han de tenir presents tots els ciutadans per a garantir
un bon futur per al país. 

Va fer especial esment de la qualitat de l'ensenyament
i del paper de la família en l'educació dels fills, de la res-
ponsabilitat dels fills envers els pares ancians i del futur
de la llengua catalana, que serà, va dir "el que volguem
que sigui". Va criticar l'hàbit generalitzat de passar a la
llengua castellana quan ens trobem davant un immi-
grant, un acte que és, segons Pujol "de molt mala edu-
cació", perquè és una acció d'exclusió dels nou vinguts
que dificulta el seu procés d'integració. 

Va moderar l'acte el Dr. Vicenç Coma, i l'alcaldessa de
Caldes i sòcia de la Cooperativa, Montserrat Domènech
va donar una breu benvinguda a l'expresident. 

"El 23-F van ser quatre cops d'estat diferents alhora on
Tejero va tirar pel dret i que va fracassar per ells matei-
xos, perquè van fer una cosa típica feixista: fer les coses
"per collons" i no organitzades". 

Aquesta és la visió del fracàs del cop militar segons l'a-
leshores capità de l'Exèrcit de Terra destinat a la caser-
na de Sant Boi de Llobregat, i que es va retirar de l'exèr-
cit quatre mesos després d'aquests fets. Cardona
també és historiador i formava part de la Unión Militar
Democrática (UMD) constituïda per oficials demòcrates
i oposats al règim franquista. 

Des del seu profund coneixement del cop, tant per la
vivència directa en el si de l'exercit com pel posterior
treball com a historiador, ens va explicar les claus de
l'intent de cop d'estat, la situació de l'exèrcit en aquell
moment i el paper de diverses personalitats destacades
i relacionades amb els fets.

Prèviament es va projectar una intervenció del periodis-
ta Joan Oliver, que estava previst que ens acompanyés
en aquest acte, però no va ser possible per un imprevist
que li va sorgir uns dies abans. 

L'acte va ser moderat pel també historiador Josep Maria
Solé Sabaté.
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Escoles de ciutadania
Clubs de Caldes i Sant Feliu

Cinc clubs esportius de Caldes i de Sant Feliu s’han adherit al Pla d’Accions
“Bons Esportistes, ben educats” impulsat per Cooperativa 70. Aquesta iniciati-

va parteix del compromís d’aquestes entitats esportives amb la formació 
integral dels joves esportistes.

Cinc clubs esportius de Caldes i Sant Feliu (els de futbol i
bàsquet de Sant Feliu i els de futbol, bàsquet i hoquei de
Caldes) han iniciat un programa conjunt proposat per la
Cooperativa. Aquest programa es denomina Pla d’Accions
“Bons esportistes, ben educats”, que ttéé  ppeerr  oobbjjeeccttiiuu  llaa  ssiiss--
tteemmaattiittzzaacciióó  ddeellss  mmèèttooddeess  ddee  ttrraannssmmiissssiióó  ddee  vvaalloorrss  ccíívviiccss  aa
ttrraavvééss  ddee  llaa  pprrààccttiiccaa  eessppoorrttiivvaa i el foment de l’esportivitat
com a valor compartit per tots els estaments de cadascun
dels clubs: directives, entrenadors, seguidors i esportistes i
familiars.

El Pla d’Accions, que es desenvoluparà durant aquest any i
el vinent, inclou un curs de formació dels tècnics, la defini-
ció comú d’estratègies internes dels clubs per a fomentar el
fairplay entre els esportistes i els seguidors i una campanya
d’opinió pública per a generar un clima social favorable a
les millores de comportament que es volen assolir.

Aquesta iniciativa de la Cooperativa se suma a l’elecció de
Caldes de Montbui com a municipi-pilot del Pla
Experimental Esport a l’Escola, promogut per la Generalitat
de Catalunya i orientat a incrementar el nombre d’escolars
que practiquen l’esport i a aprofitar al màxim el potencial
educatiu d’aquesta activitat.

Caldes, municipi-pilot
del pla de l’esport escolar

El dia 29 de març es va celebrar la presentació
oficial del Pla Experimental Esport a l’escola a
Caldes de Montbui, que és dels dos únics muni-
cipis-pilot d’aquest Pla, és a dir, una de les dues
localitats catalanes amb tots els seus centres
docents inclosos en el Pla. La resta d’escoles i
instituts adherits al Pla, fins a sumar cent, estan
repartits en diferents municipis.

En el cas de Caldes, el Pla el porten a terme con-
juntament l’Institut Manolo Hugué, l’Escola Pia,
l’Escola El Farell i l’Escola Montbui, i les AMPA
d’aquests centres, amb l’impuls i la coordinació
de l’Ajuntament i el Consell Esportiu Comarcal.

A l’acte, presidit per l’Alcaldessa de Caldes,
Montserrat Domènech, hi van intervenir Josep
Monràs, president del Consell Esportiu
Comarcal, Carolina Garzo, subdirectora del Pla,
Ester Peris, representant dels coordinadors del
Pla a Caldes, i Carme Rico, presidenta de
Cooperativa 70.
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EEll  ddrreett  aa  ttrriiaarr  
ll’’eessppoorrtt  ii  eell  cclluubb

UUnn  pprrooggrraammaa  eessppoorrttiiuu  
ddee  qquuaalliittaatt

LL’’eessffoorrçç  ééss  mmééss  iimmppoorrttaanntt  
qquuee  eellss  rreessuullttaattss

SSoomm  uunn  eeqquuiipp,,  eennss  
ddeevveemm  ccoommppaannyyoonniiaa

EEllss  rriivvaallss  ttaammbbéé  ssóónn
ccoommppaannyyss  ddee  jjoocc

RReessppeecctteemm  eell  ppaappeerr  
ddee  ll’’eennttrreennaaddoorr

NNoo  vvoolleemm  gguuaannyyaarr  ddee  
qquuaallsseevvooll  mmaanneerraa

RReessppeecctteemm  eellss  ààrrbbiittrreess  ii  lleess
sseevveess  ddeecciissiioonnss

TTeenniimm  ccuurraa  ddeell  mmaatteerriiaall  ii  lleess
iinnssttaall··llaacciioonnss

CCooll··llaabboorreemm  aammbb
eell  CClluubb

DDeeuu  ccoonnsseellllss  ppeerr  uunn  eessppoorrtt  eedduuccaattiiuu

El  Club.............................................declara que,

· Reconeix el potencial educatiu que l'esport té entre els infants i
joves.

· Declara l'esportivitat i el joc net com a elements fonamentals de
l'operativa de l'entitat.

· Es compromet a portar a terme una tasca continuada de foment
i vigilància del compliment d'aquests valors entre els seus espor-
tistes, tècnics i socis.

Per tant, serà funció de la Junta Directiva d'aquest club el foment dins
tota la comunitat esportiva (els esportistes i els seus familiars, els socis
i simpatitzants, els entrenadors i tècnics, la Junta Directiva) de l'espor-
tivitat i l'observació d'actituds i comportaments cívics, i vetllarà de
manera continuada per a assegurar i millorar la qualitat educativa de
l'activitat esportiva que promou el Club.

Aquest compromís del Club s'expressa i es resumeix en els següents
enunciats:

1. Respectem els companys i animem l'equip. L'equip està per
damunt de les individualitats. Valorem l'esforç dels nostres
esportistes per damunt dels resultats.

2. Respectem als adversaris, en el desenvolupament del joc, en la
victòria i en la derrota. Sabem jugar, sabem perdre i sabem
guanyar amb respecte i educació. Establim relacions de respec-
te i col·laboració amb els altres clubs.

3. Respectem les decisions dels tècnics i no intentem esmenar-les.

4. Respectem els àrbitres i les seves decisions i també les regles del
joc. No volem guanyar a qualsevol preu.

5. Tractem amb cura el material esportiu i les instal·lacions, tant els
propis com els dels adversaris.

6. Garantim que els joves esportistes estiguin sota la direcció i la
responsabilitat de tècnics formats i qualificats tant a nivell espor-
tiu com educatiu.

7. Garantim un entorn segur i saludable per a la pràctica esportiva.

8. La participació esportiva s'ha d'adequar  a la maduresa i capaci-
tat de cada esportista.

9. Garantim la igualtat d'oportunitats per a tots els esportistes, i
estem oberts a tots els infants interessats a iniciar-s'hi.

10. Cerquem l'equilibri entre l'aprenentatge, el joc i la competició, i
fomentem en cadascuna d'aquestes components la màxima
esportivitat i l'eficient transmissió de valors positius.

El compromís dels clubs

CCoomm  aa  ppuunntt  ddee  ppaarrttiiddaa  ddeell  PPllaa  dd’’AAcccciioonnss  ““BBoonnss
EEssppoorrttiisstteess,, bbeenn  eedduuccaattss””,,  eellss  cciinncc  cclluubbss  eessppoorrttiiuuss
aaddhheerriittss  eexxpprreesssseenn  uunn  ccoommpprroommííss  ppúúbblliicc  aammbb  ll’’eessppoorr--
ttiivviittaatt  ii  eell  ffaaiirrppllaayy  ii  llaa  ffoorrmmaacciióó  eenn  vvaalloorrss  ddeellss  eessppoorrttiiss--
tteess  iinnffaannttiillss..  AAqquueesstt  ccoommpprroommííss  ss’’eexxpprreessssaa  eenn  uunn
mmaanniiffeesstt  ccoommúú  qquuee  rreepprroodduuïïmm  aa  ccoonnttiinnuuaacciióó::



CONSUM RESPONSABLE 

Hi tenim molt a fer
A Catalunya, el consum d’energia a la llar suma el 10% del total i 

presenta uns increments anuals superiors al 3%.  Per això és important que
tots fem un consum energètic racional i contribuim a la reducció d’emissions

de gasos contaminants i a evitar el malbaratament de 
recursos naturals vitals i limitats.

Estalvi d’energia

Al ritme actual d’increment de consum energètic,
només trigarem 35 anys a duplicar el consum mun-
dial i menys de 55 anys a triplicar-lo. El transport i el
consum domèstic, el que fem cadascun de nosaltres
a la lllar, són els sectors que estan creixent més a
Catalunya.

La calefacció i la producció d’aigua calenta representen
el 66% de la despesa energètica domèstica. Els electro-

domèstics (16%), la cuina (10%), la il·luminació (7%) i
l’aire condicionat (1%), es reparteixen la resta de la fac-
tura energètica de les famílies catalanes.

Evidentment, aquestes proporcions del consum energè-
tic, considerades les mitjanes segons els estudis recents,
són molt variables segons la zona climàtica, el nivell
d’aïllament de l’habitatge i els hàbits de consum dels
usuaris.

LL’’EEssttaatt  aajjuuddaarràà  aammbb  uunn  mmíínniimm  ddee  5500  eeuurrooss  eellss  ccoonnssuummiiddoorrss  
qquuee  ccoommpprriinn  eelleeccttrrooddoommèèssttiiccss  eeffiicciieennttss

Aquest mes de febrer, el ministre d’indústria, José Montilla, anuncia-
va un Pla Renove d’electrodomèstics, amb uns ajuts mínims de 50 Euros
per als consumidors que optin per comprar electrodomèstics més efi-
cients, amb un etiquetatge energètic de classe “A” . 

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir del juliol vinent i cada
comunitat autònoma establirà els mecanismes per a atorgar i lliurar
aquests ajuts.

LL’’eettiiqquueettaattggee  
dd’’eeffiicciièènncciiaa  eenneerrggèèttiiccaa

Molts electrodomèstics es comer-
cialitzen amb un etiquetatge que
indica un índex d’eficiència
energètica calculat a partir de la
mitjana de consum  estàndard de
cada tipus d’aparell. Hi ha set
classes (A,B,C,D,E,F,G) cadascuna
d’elles identificades amb un color.
La classe A correspon als equips
més eficients i la classe G als que
més energia gasten per a oferir
les mateixes prestacions.

EEttiiqquueettaa  dd’’eeffiicciièènncciiaa  eenneerrggèèttiiccaa

BBaaiixx  ccoonnssuumm
Classe A: 55% de consum 
Classe B: 55% a 75% de consum
Classe C: 75% al 90% de conum

CCoonnssuumm  mmiigg
Classe D: 90% al 100% de consum
Classe E: 100% al 110% de consum

Consum alt
Classe F: 110%  a 125% de consum
Classe G: més de 125% de consum



CONSUM RESPONSABLE 

HHààbbiittss  dd’’eessttaallvvii

L’estalvi energètic ha de començar per establir tot un
seguit d’hàbits molt senzills.

Per exemple, aprofitar el llum i la calor del sol, optar per
la dutxa en comptes del bany, apagar el llum  quan se
surt d’una habitació o apagar els elecrodomèstics per
l’interruptor i no deixar-los en estat d’espera (standby).
Mantenir la casa a 19 o 20º C a l’hivern i a uns 25º C a
l’estiu garanteix un comfort més que suficient i evita
malbaratar energia. En definitiva, només cal un petit
esforç d’atenció i constància per a eradicar alguns mals
costums, per a adquirir hàbits de consum responsable
de l’energia.

TTaammbbéé  iinnffoorrmmaacciióó

Establir una veritable estratègia familiar d’estalvi
energètic, però, requereix també prendre mesures una
mica més complexes, mantenir l’atenció en tot allò que
pugui afectar al consum i, sobretot, preocupar-se d’es-
tar informat, de disposar dels coneixements que ens
permeten obtenir la màxima eficiència energètica.

Millorar l’aïllament de la llar o instal·lar bombetes de
baix consum són exemples de canvis favorables per a
l’objectiu de l’estalvi.

També cal tenir en compte el factor de l’eficiència
energètica quan s’adquireix un electrodomèstic i conèi-
xer a fons les seves prestacions per a fer-ne el millor ús.

Així, amb tot un seguit de mesures i precaucions, amb
una mica d’esforç per a estar informat, amb un punt de
cura a l’hora d’adquirir electrodomèstics i fer ús dels
aparells i instal·lacions, estarem contribuïnt a un ús
racional dels recursos naturals i a evitar els efectes de la
contaminació atmosfèrica sobre la salut de les persones
i el medi ambient.

Els detalls són importants
SSii  eesstteemm  ddeecciiddiittss  aa  eessttaallvviiaarr  ttaannttaa  eenneerrggiiaa  ccoomm

ppuugguueemm,,  ccaall  qquuee  hhii  ppoosseemm  llaa  mmààxxiimmaa  aatteenncciióó  ii  eessttii--
gguueemm  mmoolltt  iinnffoorrmmaattss

Els petits eelleeccttrrooddoommèèssttiiccss

Un assecador de cabell, una tor-
radora o un microones, quan
estan en funcionament, ppooddeenn
ggaassttaarr  mmééss  qquuee  uunn  ffrriiggoorrííffiicc..

Les torradores de tipus tancat
amb un mecanisme que les

desconnecta automàticament, gasten la meitat que el mod-
els oberts.

EEllss  aappaarreellllss  eenn ssttaannddbbyy,,  uunn  1100%%  ddee  llaa  ffaaccttuurraa

Als països desenvolupats, els aparells
que deixem a l’espera (en standby) per
a poder-los posar en marxa representen
eennttrree  eell  77%%  ii  eell  1122%%  ddeell  ccoonnssuumm  ddee  lleess
llllaarrss. L’Agència Internacional de la ener-
gia (AIE) ho situa sobre el 10% i estima

que rreepprreesseennttaa  eell  22%%  ddeell  ccoonnssuumm  eellèèccttrriicc  ddeellss  ppaaïïssooss  ddee
ll’’OOrrggaanniittzzaacciióó  ppeerr  aa  llaa  CCooooppeerraacciióó  ii  eell  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt
((OOCCDDEE)). Si tots els aparells que originen aquests consums ja
estiguéssin fabricats amb els nivells d’eficiència energètica que
permeten les tecnolgies disponibles, ss’’oobbttiinnddrriiaa  uunn  eessttaallvvii  ddeell
7700%%,,  qquuee  aapprrooxxiimmaaddaammeenntt  eeqquuiivvaall  eell  44%%  ddee  llaa  ddiiffeerrèènncciiaa
eennttrree  lleess  eemmiissssiioonnss  ddee  CCOO22  ddee  ll’’OOCCDDEE  ii  eellss  oobbjjeeccttiiuuss  ddee  KKyyoottoo..
AA  llaa  vviissttaa  dd’’aaiixxòò,,  ééss  ccllaarr  ccoonnvvéé  aappaaggaarr  eellss  aappaarreellllss  ppeerr  ll’’iinntteerr--
rruuppttoorr..

1122  eeuurrooss  ppeerr  bboommbbeettaa  ii  aannyy

Per cada bombeta incandescent que
canviem per una altra de baix con-
sum, obtindrem un estalvi de 112
quilowatts-hora per any, en diners
uns 12 euros  anuals. A més, les bom-
betes de baix consum tenen una vida
útil molt més llarga.

TTeeccnnoollooggiieess  eeffiicciieennttss

El 90% del consum dels rentavaixelles es gasta en escalfar
l’aigua. Ara hi ha models que
aprofiten la calor generada en la
rentada per l’esbandida o l’asseca-
da. També hi ha rentadores que
tenen la presa de l’aigua calenta
independent de la freda i connecta-
da al circuït de l’escalfador o  la
caldera. La rentada dura un 25%
menys i s’estalvia energia.

AAmmbb  eellss  aarrttiicclleess  dd’’aaqquueesstt  bbuuttlllleettíí,,  eenncceetteemm
uunnaa  ccooll··llaabboorraacciióó  aammbb  ll’’eemmpprreessaa  EElleeccttrraa
CCaallddeennssee  ppeerr  aa  iinnffoorrmmaarr  eellss  uussuuaarriiss  rreessppeeccttee
aallss  sseeuuss  ddrreettss  ii  ddeeuurreess  ccoomm  aa  cclliieennttss  ddee  lleess
pprroovveeïïddoorreess  dd’’eelleeccttrriicciittaatt  ii  ppeerr  aa  ffoommeennttaarr  uunn
ccoonnssuumm  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’eenneerrggiiaa..

EEnn  eellss  ssuucccceessssiiuuss  nnúúmmeerrooss  dd’’aaqquueesstt  bbuuttlllleettíí
aanniirreemm  aammpplliiaanntt  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  ll’’eessttaallvvii
eenneerrggèèttiicc..



CONSUM RESPONSABLE 

Aire condicionat 
En els darrers anys, a Catalunya, el consum d’energia elèctrica es dispara cada
estiu per l’efecte dels aparells d’aire condicionat cada vegada més nombrosos

als establiments comercials, oficines i llars del nostre país. Si s’opta per
instal·lar un sistema de refrigeració, cal seguir algunes indicacions bàsiques

per a obtenir els millors resultats amb la mínima despesa energètica.
En els propers butlletins, i amb la col·laboració d’Electra Caldense, anirem 

informant sobre l’ús racional d’altres instal·lacions i aparells elèctrics de la llar.

Instal·lació i ús racional

L’aire condicionat és un element que aporta com-
fort, però la selecció inadequada de l’equip, una ins-
tal·lació deficient, un ús irracional o les tres coses
alhora, poden convertir en un infern roent allò que
es plantejava com una promesa de permanent i
agradable fresqueta.

SSeelleecccciióó  ii  iinnssttaall··llaacciióó

La selecció de l’aparell idoni depèn de multiplicitat
de factors. L’emplaçament, orientació i nivell d’aïlla-
ment de l’habitatge, el volum total de les dependèn-
cies a refrigerar o la presència de més o menys
superfícies corresponens a portes o finestres, condi-
cionen el nombre, potència i prestacions idonis dels
aparells d’aire condicionat.

A més, els aparells d’aire condicionat no s’han
d’instal·lar a qualsevol lloc. UUnn  bboonn  iinnssttaall··llaaddoorr
sabrà exactament on i de quina manera situar els

aparells d’aire condicionat per a obtenir la màxi-
ma efectivitat dels equips amb la mínima despesa
energètica. 

EEssttaallvvii  dd’’eenneerrggiiaa

El consum d’energia necessari per a disminuir la
temperatura un grau s’incrementa d’un 8% a cada
grau que abaixem. Per a obtenir una sensació de
confort suficient n’hi ha prou amb mantenir la tem-
peratura a uns 25ºC.

Cal desconnectar l’aire quan no s’estigui a casa i
també els aparells de les habitacions on no hi hagi
ningú. És recomanable l’ús del termostat, que
manté constant  la temperatura. No serveix de res
abaixar el termostat a una temperatura més baixa
del normal; la casa no es refredarà més depressa i
podem causar una despesa energètica innecessària.

Evitarem l’entrada d’aire calent amb persianes i ten-
dals, aïllant portes i finestres i airejant les diferents
habitacions durant un màxim de deu minuts, un
temps suficient per a la ventilació, i procurar fer-ho
a capvespre o de bon matí, quan l’aire encara és
fresc. Si les unitats condensadores són a un terrat,
és convenient aplicar algun sistema perquè estiguin
a l’ombra.

Hi ha làmines adhesives transparents que s’adherei-
xen als vidres de les finestres per l’exterior i reduei-
xen la transferència de calor cap a dins de la casa.

Naturalment, també cal parar atenció a l’etiquetat-
ge energètic dels aparells que volem instal·lar per a
poder triar els més eficients.



IInnffoorrmmaacciióó  eellaabboorraaddaa  aammbb  llaa
ccooll··llaabboorraacciióó  dd’’EElleeccttrraa  CCaallddeennssee

EEll  ssiisstteemmaa  iinnvveerrtteerr,, segons els fabricants que l’incor-
poren a les seves màquines, aporta un estalvi entre
el 30% i el 40%. Aquest sistema permet controlar la
velocitat del compressor de l’aparell. D’arrencada, el
compressor treballa a la màxima velocitat i després
es desaccelera i va adaptant la velocitat per a man-
tenir la temperatura desitjada. Això, a més d’estal-
viar energia, allarga la vida dels equips perquè evita
el desgast d’arrencades i parades constants.

També cal tenir en compte que, segons les condi-
cions meteorològiques i la situació i orientació de la
llar, n’hi pot haver prou amb un ventilador, especial-
ment si és al sostre, per a mantenir la sensació de
comfort.

DDiiffeerreennttss  ttiippuuss

Hi ha diferents sistemes d’aires condicionats:

SSpplliitt  FFiixx.. Consisteix en una unitat interior i una altra
exterior, connectades amb un tub.

SSpplliitt  MMòòbbiill.. Es pot canviar d’habitació i no cal que
l’instal·li un professional. Consumeix molta energia i
presenta una gamma de potències limitada.
Aconsellable només quan és molt complicat fer una
instal·lació fixa.

MMuullttiisspplliitt. Sistema Split amb una sola unitat exterior
unida per un tub amb diverses unitats interiors.

AAiirree  ZZoonnee.. La millor opció quan cal climatitzar més
d’una habitació. Consta d’un aparell central  i d’uns
conductes que distribueixen l’aire fred. Un termostat
regula l’entrada d’aire fred a cada habitació.

Els condicionadors ddee  ffiinneessttrraa i lleess  ccoonnssoolleess són
d’una sola peça i la meitat de cada unitat va a
dins i l’altra meitat a l’exterior de la casa, de
manera que cal practicar un orifici a la paret prou
gran perquè passi la part de l’aparell que va a
l’exterior.

La bboommbbaa  ddee  ccaalloorr,,  que ens permet refrigerar l’aire
a l’estiu i obtenir calor a l’hivern és indicada per a
zones amb estius molt calorosos i hiverns no exces-
sivament freds. 

Fins fa pocs anys, l’inconvenient d’aquest sistema
era un excessiu consum energètic, però avui poden
oferir consums inferiors als d’un microones o un
rentavaixelles, amb un cost aproximat de 0,06
euros/hora en un dormitori o uns 0,09 euros/hora en
un menjador o una sala d’estar.

CONSUM RESPONSABLE 

AAmmbbiieenntt  rreeffrriiggeerraatt  ii  ssaalluuddaabbllee

Un bon ús de l’aire condicionat ens permetrà estar
en un ambient saludable. És important el manteni-
ment i neteja periòdics dels filtres i els tubs de con-
densació  dels aparells, evitar que estiguin orientats
directament cap a alguna persona, mantenir la tem-
peratura a uns 25ºC per reduir el contrast amb l’ex-
terior. Una diferència de temperatura superorior als
12º C pot ser poc saludable. També és millor
començar a posar en marxa els aparells d’aire condi-
cionat amb les primeres calors, de manera que
obtindrem una millor  i més gradual aclimatació del
nostre cos als canvis de temperatura. entre l’interior
i l’exterior dels recintes climatitzats.

De vegades,un ventilador pot oferir un bon nivell de confort

A l’estiu n’hi ha prou amb 25º C com a temperatura idònia



Gran assortit de pel·lícules
infantils en DVD

15% de descompte sobre preu venda al
públic només per a socis de Cooperativa 70
VViinnee  aa  llaa  CCooooppeerraattiivvaa  ii  cceerrccaa  eennttrree  eellss  DDVVDD eenn  eexxppoossiicciióó.. SSii  nnoo  ttrroobbeess
aallllòò  qquuee  vvoollss,,  hhoo  mmiirraarreemm  eenn  eell  ccaattààlleegg  qquuee  rreeccuullll  ttoottss  eellss  ttííttoollss  ddee  cciinnee--
mmaa  iinnffaannttiill  eenn  ccaattaallàà..  SSóónn  lleess  nnoovveess  ccoommpprreess  ccooll··lleeccttiivveess..

TT’’aajjuuddaarreemm  aa  cceerrccaarr  uunnaa  ppeell··llííccuullaa  aammbb  llaa  tteemmààttiiccaa  qquuee  vvoollss  ii  
aaddeeqquuaaddaa  aa  ll’’eeddaatt  ddeellss  tteeuu  ffiillllss..

IINNFFOORRMMAA’’TT AA LLAA CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA

NOUS AVANTATGES

Pintura decorativa
Del 15% al 20% de descompte per als socis de Cooperativa 70

Ombra Natural us ofereix propostes de decoració
originals i artístiques, solucions úniques adequades
a la vostra llar i al vostre gust.

Temes infantils, representació d’elements arqui-
tectònics, combinació amb quadres, textures,
simulació de paper pintat... Totes les possibilitats
resten obertes.

Veniu a la Cooperativa o poseu-vos en contacte amb
Ombra Natural, però, sigui com sigui, si us plantegeu
una nova decoració, no deixeu de veure el catàleg de
realitzacions d’aquests artistes. Veureu com les possibili-
tats són infinites i els resultats espectaculars.

OOmmbbrraa  NNaattuurraall
9933  886666  2255  8877
660000  2266  4455  4499



NOUS AVANTATGES

1155%% ddee  ddeessccoommppttee  eenn  aappaarreellllss  
ii  iinnssttaall··llaacciióó  dd’’aaiirree  ccoonnddiicciioonnaatt

UUnn  aallttrree  aavvaannttaattggee  eexxcclluussiiuu  ppeerr  aallss  ssoocciiss  ddee  CCooooppeerraattiivvaa  7700

PPeerrqquuèè  nnoo  tt’’aaccaalloorriiss  qquuaann  eett  ppaassssiinn  llaa  ffaaccttuurraa

La Cooperativa ha establert un conveni
amb aabb22  SSeerrvveeiiss, una empresa especialit-
zada en instal·lacions d’aire condicionat.

Poseu-vos en contacte amb aabb22. Els seus
tècnics determinaran l’equip més adequat
per a les vostres necessitats i us farà un
pressupost, aammbb  uunn  1155%% ddee  ddeessccoommppttee  ssii
ssoouu  ssoocciiss  ddee  CCooooppeerraattiivvaa  7700..

aabb22  SSeerrvveeiiss ··  EEddiiffiiccii  LLAA  SSAALLAA  ··  CCttrraa..  PPaarreettss  ––  BBiigguueess,,  ss//nn..  ··  SSttaa..  EEuullààlliiaa  ddee  RRoonnççaannaa  ··  TTeell..  9933  884444  7766  7733

Descomptes 
en viatges

EEnnttrree  uunn  55%%  ii  uunn  88%%  ddee  ddeessccoommppttee sobre preus de
tarifa en viatges de proveïdors propis. Aprofita
aquest avantatge i fes un bon estalvi en les teves
vacances o caps de setmana

IInnffoorrmmaa’’tt  aa::  

AAvv..  PPii  ii  MMaarrggaallll,,  5500
0088114400  CCaallddeess  ddee  MMoonnttbbuuii  

TTeell..  9933  886655  5511  7700  

Psicologia per
a nens i joves

Suport d’especialistes per al benestar emocional
del nostres fills i un ajut per a entendre’ls millor i
actuar de manera eficaç en la seva educació. 1100%%
ddee  ddeessccoommppttee  aallss  ssoocciiss  ddee  llaa  CCooooppeerraattiivvaa..

IInnffoorrmmaa’’tt  aa::  

AAvvddaa..  PPii  ii  MMaarrggaallll,,  7744,,  22nn  22aa
0088114400  CCaallddeess  ddee  MMoonnttbbuuii  

TTeell..  9933  886655  5577  3377



COMPRES COL·LECTIVES

Tenim un nou oli. Tasta’l
AArraa,,  ll’’oollii  ddee  llaa  nnoossttrraa  nnoovvaa  ccoommpprraa  ccooll··lleeccttiivvaa  ééss  uunn  mmaaggnnííffiicc  vveerrggee
eexxttrraa  ddee  DDeennoommiinnaacciióó  dd’’OOrriiggeenn  LLeess  GGaarrrriigguueess  pprroodduuïïtt  ppeerr  llaa
CCooooppeerraattiivvaa  AAggrrààrriiaa  dd’’AAllccaannóó..

EEll  pprrooccééss  ddee  pprreemmssaatt  eenn  ffrreedd  ggaarraanntteeiixx  qquuee  eess  mmaanntteenneenn  ttootteess  lleess
qquuaalliittaattss  oorrggaannoollèèppttiiqquueess  ii  nnuuttrriittiivveess  ddee  ll’’oolliivvaa  aarrbbeeqquuiinnaa  qquuee  ééss  ll’’oorrii--
ggeenn  dd’’aaqquueesstt  ggrraann  oollii..

22,00 € LA GARRAFA DE 5 LITRES

Artesania de comerç just
NNoouuss  pprroodduucctteess  !!

Vins de cooperatives catalanes

EEll  CCooddoollaarr  JJoovvee
33,,9955  € ggaarrrraaffaa  ddee  22  ll..

VVii  BBllaanncc  ddee  SSeerrèè
44,,1100  € ll’’aammppoollllaa

VVii  nneeggrree  CCoosstteerrss  ddee  GGrraavveett  
1111,,0000  € ll’’aammppoollllaa

EEll  CCooddoollaarr  CCrriiaannççaa
44,,9955  € ggaarrrraaffaa  ddee  22  ll..

Alimentació 
de comerç just

1155%%  ddee  ddeessccoommppttee  ppeerr  aallss  ssoocciiss  eenn  ttoottss  aaqquueessttss  pprroodduucctteess

! INTERNET 1 €/h



EEnnttrree  uunn  55%%  ii  uunn  1100%%  ddee  ddeessccoommppttee  eenn
mmaatteerriiaall  ddee  mmuunnttaannyyaa  ii  cciicclliissmmee..

Avda. Pi i Margall, 13
08140 Caldes de Montbui

10%%  ddee  ddeessccoommppttee  eenn  mmoobbiilliiaarrii,,  
iill··lluummiinnaacciióó  ii  ccoommpplleemmeennttss  ppeerr  llaa  llllaarr..

Avda. Pi i Margall, 81
08140 Caldes de Montbui

1100%%  ddee  ddeessccoommppttee
eellss  ddiimmaarrttss,,  ddiimmeeccrreess  ii  ddiijjoouuss

Entre el 10% i el 15% de descompte en 
assessoria fiscal, laboral, comptable i jurídica.

C. Sant Pau, 94     
08140 Caldes de Montbui

55  %%  ddee  ddttee..  eenn  hheerrbboorriisstteerriiaa

C. Agusti Santa Cruz, 23     
08182 Sant Feliu de Codines

AVANTATGES PER ALS SOCIS

Pça. Marquès, 10 
08140 Caldes de Montbui

C. Font i Boet, 9
08140 Caldes de Montbui

RReennttaarr,,  ttaallllaarr  ii  ppeennttiinnaarr    ppeerr
nnoommééss  66  €

11,,2200  €//hh  ddeessccoommppttee  eenn  sseerrvveeiiss  ddee  ssuuppoorrtt  aa  llaa  llllaarr  ii  22,,0000  €//hh
eenn  sseerrvveeiiss  ddee  ssuuppoorrtt  aa  llaa  ppeerrssoonnaa..    PPeerr  aa  mmaajjoorrss  ddee  6655  aannyyss..

AAsssseegguurraanncceess  dd’’aauuttoommòòbbiill,,  llllaarr,,  vviiddaa  ii  
aacccciiddeenntt;; ppllaannss  ddee  ppeennssiioonnss  ii  dd’’eessttaallvvii..

Demaneu informació a la Cooperativa.

Font i Boet, 16
08140 Caldes de Montbui

Perruqueria
LOLITA

55%% ddee  ddeessccoommppttee  eenn  mmaatteerriiaallss  ii  ccooll··llooccaacciióó
ddee  ppaarrqquueett  ii  ffuussttaa  dd’’eexxtteerriioorr

Avda. Pi i Margall, 74, 2n 2a
08140 Caldes de Montbui

1155%%  ddee  ddeessccoommppttee  eenn  pprroodduucctteess  ccuullttuu--
rraallss,,  eedduuccaattiiuuss,,  ppaappeerreerriiaa  ii  jjoogguuiinneess..

Informeu-vos a la Cooperativa

EEnnttrree  uunn  55%%  ii  uunn  77%% ddee  ddeessccoommppttee  ssoobbrree
eellss  pprreeuuss  ddee  ttaarriiffaa

Demaneu informació a la Cooperativa.

DDeessccoommppttee  ffiinnss  aa  00,,0066  EEUURROO  ppeerr  lliittrree  ddee
ggaassooiill  ddee  ccaalleeffaacccciióó..

Comandes a la Cooperativa.

EEnnttrree  eell  1155%%  ii  eell  2200%%  ddee  ddeessccoommppttee  
ssoobbrree  pprreeuuss  ddee  ttaarriiffaa

Tel. 93 866 25 87
Mòbil. 600 26 45 49

33%%  ddeessccoommppttee  eenn  ttoottss  eellss  pprroodduucctteess

Font i Boet, 1
08140 Caldes de Montbui

DDeessccoommpptteess  ddeell  88%% aall  1155%%  eenn    
ttèèccnniiqquueess  tteerrmmaallss..

C. Barcelona, 12
08140 Caldes de Montbui

1100%%  ddee  ddeessccoommppttee  
ssoobbrree  pprreeuuss  ddee  ttaarriiffaa

Tel. 609 702 701

55%%  ddee  ddeessccoommppttee  ssoobbrree  eellss  pprreeuuss  ddee
rreessiiddèènncciiaa,,  cceennttrree  ddee  ddiiaa,,  ii  cceennttrree  ddee  ssaalluutt..  

Av. Catalunya, 264
Palau Solità i Plegamans

1155%%  eenn  mmaaqquuiinnààrriiaa  ii  iinnssttaall··llaacciióó  
dd’’aaiirree  ccoonnddiicciioonnaatt

Ctra. Parets – Bigues, s/n.
Sta. Eulàlia de Ronçana

DDeessccoommpptteess  ddeell  88%% aall  1155%%  eenn    
ttèèccnniiqquueess  tteerrmmaallss..

Pça. Font del Lleó, 10
08140 Caldes de Montbui

DD’’uunn  55%%  ii  uunn  88%%  ddee  ddeessccoommppttee  
eenn  vviiaattggeess  ddee  pprroovveeïïddoorrss  pprrooppiiss  

Av. Pi i Margall, 50
08140 Caldes de Montbui 

DDeessccooddiiffiiccaaddoorr  ddee  TTeelleevviissiióó  DDiiggiittaall

PPVVPP  ((NNOO  SSOOCCIISS)):: 117755  EEUURROOSS

Preu per als socis de la Cooperativa: 65 EUROS



PROGRAMACIÓ ABRIL - JUNY 

Les activitats dia a dia

Maig
Dimarts 2

Inici del curs de Power Point
A les 6 de la tarda

Dimecres 3
Inici del curs “Iniciació a l’ús de l’ordinador personal”

A les 6 de la tarda

Inici del taller de suport per a deixar de fumar
A les 2/4 de 7 de la tarda

Dijous 4
Xerrada. Com ens guareix l’acupuntura?

A les 7 de la tarda

Dilluns 8
Inici del curs “Retoc de fotografies amb Photoshop” 

A les 7 de la tarda

Gran assortit de pel·lícules
infantils en DVD

15% de descompte sobre preu venda al
públic només per a socis de Cooperativa 70
VViinnee  aa  llaa  CCooooppeerraattiivvaa  ii  cceerrccaa  eennttrree  eellss  DDVVDD eenn  eexxppoossiicciióó.. SSii  nnoo  ttrroobbeess  aallllòò  qquuee  vvoollss,,  hhoo  mmiirraarreemm  eenn
eell  ccaattààlleegg  qquuee  rreeccuullll  ttoottss  eellss  ttííttoollss  ddee  cciinneemmaa  iinnffaannttiill  aappaarreegguuttss  eenn  ccaattaallàà..  TT’’aajjuuddaarreemm  aa  cceerrccaarr  uunnaa
ppeell··llííccuullaa  aammbb  llaa  tteemmààttiiccaa  qquuee  vvoollss  ii  aaddeeqquuaaddaa  aa  ll’’eeddaatt  ddeellss  tteeuu  ffiillllss..

IINNFFOORRMMAA’’TT AA LLAA CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA

Abril
Dimarts 18

Inici del curs de Patchwork
A les 5 de la tarda

Divendres 21
Inici de l’exposició de pintura. 
“ARCHÉ o possibles principis”

Obres de Maria Flaqué
A les 8 del vespre

Dilluns 24
Avui parlem amb....

“El sentit crític i el sentit de l’humor”
Carles Capdevila, director d’Alguna Pregunta Més?

A les 8 del vespre

Dijous 11
Xerrada. Les aplicacions de l’homeopatia

A les 7 de la tarda

Divendres 12
Exposició de maquetes
Obres de Manel Checa

A les 8 del vespre

Dimecres 17
Excursió a Girona
A 2/4 de 9 del matí

Divendres 19
Inauguració de l’exposició de pintura “APOCALIPSI”

Obres de Xavier Molina i Viceç Ferreres
A les 8 del vespre

Dilluns 22
Avui parlem amb...

“La necessària regeneració de la vida política”
Antoni Farrés

A les 8 del vespre

Juny
Divendres 2

Avui parlem amb...
“Ciutadania responsable i qualitat democràtica”

Raimon Obiols
A les 8 del vespre

Dilluns 5
Inici del curs de dibuix de còmic

A les 6 de la tarda

Divendres 16
Inauguració d’exposició de pintura i escultura

Obres de Cristina Lozano i Sara Muñoz
A les 8 del vespre


